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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

По процедурата за присъждане на образователната и научната степен 

„доктор” на Николина Николаева Нечаева, задочна докторантка. 

Професионално направление: 2.1. Филология „Славянски езици 

(Съвременен руски език – прагматика)” 

рецензент: проф. дфн. Тотка Маркова СТОЕВА, назначена със заповед 

№ РД 38-117/25.02.2016 на СУ 

 

Дисертационният труд е на тема „Деминутивите в съвременната руска реч 

(функционално-прагматичен аспект)”; текстът е написан на български език. 

Настоящата рецензия е съгласувана с основните положения от ЗРАСРБ, а 

именно: 

а) актуалност на разработваните научни проблеми 

Изследването на реализацията и особеностите на деминутивите в 

съвременната руска реч с оглед на лингвистичната прагматика е в пълен синхрон 

със съвременните тенденции в лингвистиката, ориентирана към реалното 

функциониране на езиковите единици, към „езика в действие”. Ние определяме 

деминутивността в руския език като една от типологичните характеристики, тъй 

като тя е една от най-развитите категории в езика, но нейните функционални 

измерения са все още недостатъчно изучени. В този смисъл, избраният от 

авторката функционално-прагматичен подход – разкриване на прагматично 

релевантните функции на деминутивите, въз основа на анализа им в контекста на 

различните типове речеви актове, – придобива безспорна актуалност. 

б) познаване на съвременното състояние на проблемите и на литературата 

по въпроса 

Дисертантката демонстрира начетеност и коректност при излагане на 

съвременните лингвистични концепции, съотнесени с целите на изследването. 

Те са вдъхновени от идеите на представителите на лингвистичната философия – 

Дж. Мур, Л. Витгенщейн, Дж. Остин, П. Грайс, Дж. Лийч, Дж. Сърл и др., 

развити по-късно от лингвистичната прагматика, социолингвистиката, 
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съвременната лингвистична семантика, лингвистиката на текста и – не на 

последно място – джендърната лингвистика; от това произтичат и сложните 

корелативни отношения между тези дисциплини, така силни и определящи при 

анализа и осмислянето на речевите произведения. Самата категория 

„деминутивност” като израз на оценка на отношението на говорещия към 

субекта и обекта на действието е последователно дефинирана и интерпретирана 

от авторката въз основа на логико-философските съждения на Р. Лейкъф, П. 

Браун, С. Левинсън и последователите им от руската лингвистична школа – Н.И. 

Формановска, Т.В. Ларина, Ю.Д. Апресян, А.Б. Пенковски и др. Към този списък 

може да отнесем и скромния принос на българските изследователи, като С. 

Димитрова, И. Червенкова, С. Петкова, Л. Андрейчин, Х. Пантелеева, Д. 

Катранджиева и др. (последните трима, според нас, несправедливо са извън 

полезрението на дисертантката).  

В списъка на литературата са представени над 150 заглавия, една трета от 

които са публикации след 2000-2016 г. Без да избягва полемиката по спорните 

въпроси, авторката на дисертационния труд прецизно и стройно представя 

изходните теоретични положения при собствения си анализ на функциониране 

на деминутивите в съвременната руска реч.  

в) адекватност на избраните методики 

В съдържанието на дисертацията няма отделен параграф с описание на 

използваните методики (съществен пропуск за изследване от такъв характер). 

Въз основа на текста на Увода се съгласяваме с формулировката на авторката по 

този въпрос и констатираме, че в цялостното изследване на деминутивите 

напълно адекватно и ползотворно се прилага методът на контекстуално-

ситуативния анализ, допълнен с елементи на компонентен анализ и семантична 

експликация на съдържателния план на разглежданите единици.  

г) значимост на научните приноси, изложени в дисертацията, апробация на 

резултатите 

Приемаме изцяло приложената в документацията „справка за основните 

приноси в дисертационния труд”, като извеждаме следните значими приносни 

характеристики: 
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– изследването е първото по рода си достатъчно пълно проучване на 

функционално-прагматичния аспект на руските деминутиви; 

– в контекста на различните класове речеви актове е представена цялостна 

типология на руските деминутивни деривати с приложен закономерен 

диференциран подход към деминутивните вокативи; 

– приносни моменти съдържат и прагматичните данни, организирани под 

формата на особености от стилистичен, социален, джендърен и фреймов 

характер и позволяващи ползотворно да се интерпретира типът на жизнения 

контекст на дискурса;  

– съдържащите се в дисертацията сведения в сравнителен с българския език 

план са предпоставка за бъдещо изследване на руските и българските 

деминутиви в съпоставителен функционално-прагматичен аспект; 

– резултатите от дисертационното изследване с успех могат да се използват 

при разработката на теоретичните курсове по прагматика и стилистика, както и 

за цели от лингводидактичен характер.  

Апробацията на дисертационния труд, съгласно данните от автореферата, 

се изразява в отпечатването на четири статии и доклади, в това число – една 

статия, публикувана в чужбина – Русия.  

д) характеристика на публикациите по дисертацията, цитати 

Посочените по-горе публикации са непосредствено свързани с темата на 

дисертацията и нашето становище за тях е свързано с цялостната положителна 

оценка на дисертационния труд.  

В документацията не са представени данни за цитирания на трудовете на 

дисертантката. 

е) личният принос на дисертантката  

Личния принос на дисертантката извеждаме от характеристиките, дадени от 

нас в предходните две точки „г” и „д”.  

ж) критични бележки на рецензента по структурата, съдържанието и 

оформянето на дисертацията и автореферата към нея 

Структурата на дисертацията и автореферата към нея оценяваме като 

издържана в духа на едно добре структурирано и реализирано изследване. 
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Представени са: една глава (гл. I – 9-84 стр.), теоретично обосноваваща избора 

на концепция от авторката на фона на съществуващите подходи, термини и 

понятия, които третират проблемите на деминутивите в съвременния руски език 

във функционално-прагматичен план; две глави – изследователски (гл. II – 85-

197 стр., гл. III – 198-234 стр.), в които се разглеждат реализацията на 

деминутивите в контекста на речевите актове и диференцирано – според 

специфичните характеристики на деиктичната категория „вежливост” – 

реализацията на деминутивните вокативи. 

По отношение на съдържателната страна на дисертационното изследване 

отбелязваме следващите по-долу критични бележки: 

В гл. I, според нас, недостатъчно мотивиран остава въпросът за статута и за 

елиминирането на речевата интонация, която играе важна роля при 

реализацията, анализа и определянето на значението на деминутивите в 

различните речеви актове. Не е достатъчно само декларираното от авторката, че 

„интонацията не е обект на изследването” (стр. 25), което пък е в разрез с 

изразената от нея констатация – „На смисловото разнообразие на деминутивите 

съответства разнообразие от емоционални нюанси. При това завършващ и 

определящ при разшифроването им е типът интонация.” (стр. 79).  

Съдържанието на параграф 1.2.5. „Контекст (конситуация)” за по-голяма 

прегледност и целенасоченост може да бъде представен с „подпараграфи”, 

които, освен джендърния аспект (1.2.5.1), да илюстрират важните положения за 

различните функционални стилове, социалния статус и фреймовите 

характеристики, играещи съществена роля в различните контексти и обуславящи 

прагматичното значение на деминутивите.  

В гл. II на дисертацията се разглеждат особеностите на възможната 

реализация на деминутивите в рамките на различните речеви актове, съгласно 

таксономията на Дж. Сърл, Дж. Остин, Дж. Лийч, Н. И. Формановска, а именно: 

директиви, експресиви, асертиви, контактиви, рогативи, комисиви и техните 

разнородни подтипове. В резултат на това анализът на дисертантката се 

осъществява на базата на твърде разклонен дендрит, изискващ прилагането на 

сложни стратегии и тактики, съобразяването с разнопосочни фактори при 
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осмислянето и разполагането на деминутивните единици на съответния „клон”. 

В полезрението на авторката са около четиридесет разклонения, организирани в 

стройна система, илюстрирана с помощта на голям корпус от деминутивни 

реализации, подложени на сложен прагматичен анализ (вж. графиката на стр. 15 

от автореферата, която би следвало да бъде поместена и в текста на 

дисертацията). Текстът на изследването би спечелил, ако за по-голяма 

прегледност и удобство на ползвателя дисертантката беше отделила в 

„подподпараграфи” специфичните характеристики на употреба на речевите 

актове с оглед на стилистичната, социокултурната, джендърната и фреймовата 

им окраска (тези характеристики и без това присъстват в текста, но остават не 

достатъчно ярко изразени).  

Извеждането на отделна глава – гл. III – в дисертацията „Прагматични 

аспекти на употребата на деминутивните вокативи” е напълно оправдано, тъй 

като обръщението се приема като обособен елемент от системата на речевите 

актове. Това положение дава възможност на дисертантката отделно да 

интерпретира взаимодействието на широк кръг от значения на този клас 

деминутивни единици с различните типове речеви актове, още повече, че 

именно обръщението играе важна роля в „настройването на комуникативния 

акт”, според сполучливата квалификация на авторката на дисертацията. Като 

изхожда от комплексното понятие „илокутивна сила” на Дж. Остин, 

дисертантката достатъчно обстоятелно анализира взаимодействието на 

деминутивните вокативи с илокутивната сила на речевите актове: директиви, 

експресиви, асертиви, контактиви, рогативи и комисиви. В тази част на 

дисертацията, според нас,  е особено наложително цитираните примери да са 

интонационно интерпретирани и маркирани със средствата на интонационната 

транскрипция. Това ще позволи на читателя правилно да „разчита” звучащия им 

еквивалент. Иначе, в процеса на четенето, проговаряйки във вътрешната си реч 

печатния текст (вж. Л.А. Чистович и др. „Речь. Артикуляция и восприятие”), 

може превратно да тълкува реализацията на обозначеното в контекста значение. 

Като цяло, независимо от направените критични бележки, напълно 

приемаме и се доверяваме на собствения логически анализ на дисертантката на 
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ярките образци спонтанна руска реч, ексцерпирани от различни източници и 

анализирани в рамките на реализация на деминутивите в различните речеви 

актове.  

Авторефератът носи белезите на дисертационното изследване и е напълно 

приемлив. 

Техническото оформление на дисертационния труд и автореферата към 

него е в добрите традиции на отпечатването на научноизследователски тест – с 

курсиви, петити, подредени и редактирани параграфи към отделните глави. 

Българският език на дисертантката е изключително прецизен. 

з) заключение 

Общата положителна оценка на дисертационното изследване и неговото 

приносно значение в областта на лингвистичната прагматика са достатъчно 

основание, за да предложим на уважаемото жури да гласува за присъждането на 

НИКОЛИНА НИКОЛАЕВА НЕЧАЕВА образователната и научна степен 

„ДОКТОР”, като даваме нашия категоричен вот „ДА”.  

 

 

 

 

София, 20 април 2016 г.                          Изготвил рецензията:            

 /проф. дфн Тотка Маркова СТОЕВА/ 

  

 

 


